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 بسم هللا الرحمن الرحيم

 و الصالة و السالم على أشرف المرسلٌن سٌدنا محمد خاتم األنبٌاء و المرسلٌن

 أما بعد

 ؟"سين جيم"ما هي : س

إذ أننا فً كل مرة سنتناول فكرة معٌنة، . هً سلسلة من المواضٌع الخفٌفة و الهامة لكل مبرمج" سٌن جٌم: "ج

مبدأ معٌن، تعرٌف معٌن، و ٌكون من األمور التً تصادفنا كمبرمجٌن مع محاولة التركٌز على الشرح و مبدأ 

الخطوات بدل األكواد لتفادي  استعمالبالترتٌب فً حٌن سنحاول قدر اإلمكان  االستعمالالعمل و خطوات 

أما فً حالة كانت هناك ضرورة  تستدعً استخدام األكواد البرمجٌة للغة معٌنة . التعارض بٌن اللغات

 .فسنضعها لإلٌضاح فقط

أتمنى أن تنال السلسلة رضاكم و أرجو أن ال تبخلوا علً بأي سؤال ٌعترٌكم فً أمر من أمور البرمجة كً 

 .و أجري و أجركم على هللا و هللا من وراء المقصد. بإذن هللا لٌستفٌد الجمٌع أضعه فً موضوع

 أخوكم سمٌر علوي
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 ما هو موضوع اليوم؟: س

فبعد أن تحدثنا عن الشكل العام . XMLة للموضوع الذي بدأناه سابقا و هو موضوع لمموضوع الٌوم هو تك: ج

 .عن القٌم و كٌف تمثل و كٌف تحفظ بٌن الوسوم أو فً متغٌرات سنتحدث الٌوم. له

 

 .تخزينها XMLماهي أنواع القيم التي يمكن للـ . بداية: س

بنٌة خاملة و لٌس كائنا نشٌطا فهو ٌحفظ القٌم فقط و القٌم التً ٌحفظها تكون من  XMLكما قلنا سابقا فإن : ج

و ال ٌمكنه أن ٌحفظ قٌما بشكل آخر مثل األلوان أو . إما قٌم رقمٌة و إما قٌم حرفٌة األنواع البسٌطة و هً

 إلخ..الصور أو األصوات

 

فكيف يمكن ذلك إن لم يكن  xmlو لكنك قلت في المرة السابقة أنه يمكن تخزين أي شيء في ملف : س
 باستطاعته حفظ القيم المركبة؟

 ٗ س٘اء يتٌ رىل آىيا أٗ يذٗيا. شفية أٗ سقَيةٕزٓ األشياء يتٌ تَثيو قيَٖا اىَشمبة بقيٌ بسيطة ح. األٍش بسيػ خذا: ج

 

 كيف ذلك؟: س

 ةاىَبشٍح ٗ سأٗظح ببعط األٍثية اىبسيط حسب اىحاالت فْٖاك تح٘يالت آىية ٗ أخشٙ يذٗية تستذعي تذخو: ج

 النوع المنطقي"Boolean"  ٌبالكلمة" صح"ة مٌتم تمثٌل القtrue  بالكلمة" خطأ"القٌمة  وfalse   فالتمثٌل هنا

 أو القراءة منه xml سواء عند الكتابة فً ملف آلٌاٌكون 
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 التً تكون قٌمها أعدادا تامة أي أنها ال  هً بنٌة بها مجموعة من الثوابت تالتعدادافً العادة : التعدادات

فنأخذ مثاال بتعرٌف  .xml النوع ٌتم حفظ اسمها بدل قٌمتها فً ملف فالمتغٌرات من هذا .عشرٌة أرقاماتحتوي 

 .التعداد و نعطٌه قٌمة متغٌر من ذلك د ثم نعرفتعداد جدٌ

Enum DayNames As Byte 
    Saturday = 0 
    Sunday = 1 
    Monday = 2 
    Tusday = 3 
    Wednesday = 4 
    Thursday = 5 
    Friday = 6 
End Enum 
Dim x As DayNames = DayNames.Monday 

 :و النتٌجة تكون كاآلتً

<DayNames>Monday</DayNames> 

تعنً خطأ و أي قٌمة تختلف عن  0قٌمة ال ٌمكننا مالحظة أن النوع المنطقً فً الحقٌقة ما هو إال تعداد حٌث

 صفر تعنً صحال

 الساعات، الدقائق، الثوانً، األجزاء  السنوات، األشهر، األٌام،: التارٌخ نوع مركب من حقول هً: التاريخ

ال ٌحفظها  xml موجبة و هً بذلك قابلة للتحوٌل اآللً غٌر أن من الثانٌة و هً كلها أعداد تامة من األلف

 "T" حرف ثم ٌأتً(. ناقص" )-"ٌنها عالمة ٌبدأ فٌها بالسنوات ثم األشهر ثم األٌام ب جملة كحقول بل بشكل

، ثم األجزاء من األلف من الثانٌة و  ":"ثم الدقائق ثم الثوانً بٌنها الرمز و ٌكتب بعدها الساعات .Time بمعنى

 xml فالنتٌجة Now تمثٌل الوقت الحالً باستعمال الدالة فلو أردت. ٌلٌها الفارق الزمنً عن خط غرٌنٌتش

 :بالشكل ستكون

<dateTime>2011-09-19T14:24:28.2093437+01:00</dateTime> 

 ٌهاألمور و هو ما نسم و هً نوع مركب من عدة حقول ٌشبه الكالس فً كثٌر من: الهياكل 

Enregistrement  قٌمة=حقل.متغٌر"بالشكل  عمن هذا النو رٌللمتغ الحقول ٌتوجب علٌنا تعرٌف قٌم  حٌث "

لها ٌدوٌا فسٌكون حفظ ٌوللتحوٌل اآللً أو تم التعامل مع تح قابلة عندما تكون الحقول من أنواع بسٌطة أو

 .آلٌا المتغٌرات من هذا النوع

و ألجل الحقل . عمر و جنس له إسم و لقب و "Personne" جدٌدا هوهٌكال  نأخذ مثاال على ذلك كأن نعرف

 .النوع المنطقً بدل استعمال جنس سنعرف تعدادا فٌه القٌمتان ذكر و أنثى
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Enum Gender As Byte 
    Male = 0 
    Female = 1 
End Enum 
 
Structure Personne 
    Dim Nom As String 
    Dim Prenom As String 
    Dim Age As Integer 
    Dim Sexe As Gender 
End Structure 
 
Dim x As Personne 
x.Nom = "Aloui" 
x.Prenom = "Samir" 
x.Age = "30" 
x.Sexe = Gender.Male 

 :و النتٌجة كانت كاآلتً

<Personne> 
    <Nom>Aloui</Nom> 
    <Prenom>Samir</Prenom> 
    <Age>30</Age> 
    <Sexe>Male</Sexe> 
</Personne> 

اء الخصائص و داخله وسوم بأسم و صنع "Personne" باسم الهٌكل امن مالحظة بسٌطة نجد أنه صنع وسم

 .القٌمة الموافقة له فً كل وسم وضع

 ٌكون هناك وسم فٌه النوع و . كل خلٌة من أجل أبناءٌتم تمثٌلها بوسم أب هو الجدول و داخله وسوم  الجداول

 :نوع مختلط و هٌأته بالقٌم التالٌة ذلك قمت بتعرٌف جدول من القٌمة كمثال على

Dim x() As Object = New Object() {10, 20.2F, True, "Hello"} 

 باستعمال الـ xml تخزٌنه فً ملفنصٌة بعد  قٌمة صحٌحة، قٌمة حقٌقٌة، قٌمة منطقٌة و قٌمة: بـ مهٌأ x الجدول

Serialization  حصلت على النتٌجة التالٌة. نت المتوفرة فً الدوت: 

<ArrayOfAnyType> 
    <anyType>10</anyType> 
    <anyType>20.2</anyType> 
    <anyType>true</anyType> 
    <anyType>Hello</anyType> 
</ArrayOfAnyType> 

أنواع أخرى كأن ٌكون كائنا مولدا من  هذه األنواع ٌكون التحوٌل فٌها آلٌا و ال داعً لتدخل المبرمج و هناك

  قابلة للتحوٌل اآللً أو ألنواع تم معالجة تحوٌلها ٌدوٌا أنواع بسٌطة أو من أنواع كالس كل خصائصها من
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  مج؟المبر ماذا عن األنواع التي تستدعي تدخل:س

 مثل و أخرى أكثر تعقٌدا Font و Color هناك أنواع تستدعً تدخل المبرمج لحفظها مثل القٌم من نوع: ج

Image  التنفٌذٌة الملفات الصوتٌة أو أو الملفات مثل. 

أن السبب لعدم تخزٌن قٌمهما هو  فهما ٌشبهان أي كالس أو هٌكل عادي غٌر Font و النوع Color أما النوع

أما فً الدوت نت فإن . الخصائص التً تقبل القراءة و الكتابة و هً أنه ال ٌحفظ إال قٌم  xml وجود خاصٌة فً

 نوع جدٌد مشابه للنوع الذي نرٌد إنشاءو لالحتٌال على ذلك ٌجب . فقط للقراءة هً Font و Color خصائص

للقراءة و الكتابة  مثال و نجعل خصائصه  xmlFont أو xmlColor و لٌكن اسمه Color أو Font تخزٌن قٌمه

تلقائٌا و عند القراءة ستتم   نحفظ و سٌتم و عندما نرٌد الحفظ ننقل القٌم من ذلك النوع للنوع الجدٌد و. معا

 .كائن جدٌد من النوع القدٌم و نمرر له القٌم التً قرأناها كبارامٌترات بإنشاءتلقائٌا للنوع الجدٌد ثم نقوم 

ففً هذه الحالة  .Argb أوrgb  ٌدعى و هً كونها ٌمكن تمثٌلها برقم صحٌحكما أن هناك حالة خاصة لأللوان 

و القٌمة  Color متغٌرا جدٌدا و نستعمل التحوٌل بٌن القٌمة نوع جدٌد و لكن فقط نعرف  ال داعً لتصمٌم

 .الكتابة الرقمٌة فً القراءة و

ٌتات اوحٌد هو تحوٌل المحتوى إلى جدول بال فالحل. و أما لألنواع األكثر تعقٌدا كالصور و الملفات الثنائٌة 

إذن نستغل . ٌتاتافتح الملف أو الصورة بواسطته بشكل جدول ب حٌث ٌمكننا Stream باستعمال ما ٌسمى بالـ

 و هنا Byte و نضعها فً جدول من نوع 255و  0محصورة بٌن   الباٌتات و التً قٌمها هذه الخاصٌة فنأخذ

بقٌم الجدول و نعٌد بعدها  Stream نمألثم  ملٌة العكسٌة نقرأ القٌم فً جدولو فً الع. ٌكون حفظ الجدول آلٌا

 تولٌد الملف أو الصورة انطالقا مما لدٌنا

و السبب فً ذلك . جداول الجداول هناك نوع أخٌر و هو المصفوفات و التً تختلف عن الجداول الخطٌة و عن

 االسممعناه أن  "اسملكل شخص "فحٌن نقول . رأكث ألشرح. اتجاه واحد فقط لها xml رتباط فًاال  ةعالق أن

و ال  Person سٌكون ابنا للوسم Name أي أن الوسم اسمشخص  لكل متعلق بالشخص و بالتالً سٌكون هناك

 أما فً المصفوفات .Name ابنا للوسم  Person و لن ٌكون أبدا الوسم "لكل اسم شخص "نجد أبدا عالقة تقول

مجموعة أعمدة و نقول أن  سطر و كل منهما متعلق باآلخر فنقول أن لكل Cols و Rows أو Y و X فهناك مثال

تمثٌلها  اتجاه واحد غٌر محققة و بالتالً ال ٌمكن لكل عمود مجموعة أسطر و بالتالً عالقة األبوة و البنوة فً

 .xml بـ
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اي  [etc....[z][y][x] الشكل ألى [x,y,z,...etc] إما تحوٌل االمصفوفة من الشكل. ممكن بحالتٌن التدخل الٌدوي هنا

كل عنصر من تلك العناصر قد ٌكون  جدول جداول حٌث كل جدول عناصره هً جداول و من مصفوفة إلى

 .بهذه الطرٌقة ٌكون الحفظ آلٌا. اآللً للحفظ أٌضا جداول و النهاٌة تكون قٌم قابلة

نضع كل قٌم المصفوفة فً جدول واحد  ٌدوٌا فٌمكن دلك بشكل بسٌط و هً أن أما لو أردنا التعامل مع األمر

أم عمودا  للوسم نحدد فٌها عدد األسطر، عدد األعمدة، و طرٌقة الحفظ سطرا بسطر بارامٌترات ثم نضٌف

 .بعمود

 

هل هو اختيار أم هناك قاعدة تحدد . أو كقيم للوسوم قلت بأن القيم قد تخزن في باراميترات الوسوم: س
 مكان الحفظ؟

الوسوم هً القٌم المهمة و األساسٌة أما  فقٌم. هناك بعض القواعد البسٌطة فً اختٌار مكان حفظ قٌمة معٌنة: ج

  .فهً تنظٌمٌة أو توضٌحٌة ألمر ما بخصوص القٌم" الكوالٌس نحتاجها فً"قٌم   رات فهًقٌم البارمٌت

 

 هل تعطينا مثاالتوضيحيا؟: س

اآلن أرٌد تخزٌن هذه . اسطر مهٌئة بقٌم عددٌة 4اعمدة و  5لنفرض أنه لدٌنا مصفوفة مكونة من : ج

قٌمة  20لكن لو أرنا قراءة . عاديقٌمة مع بعض فهذا أمر  20بكتابة  لو قمنا xmlالمصفوفة فً ملف 

أو  5×4أو  10×2أو  20×1هل هً قٌم جدول  قدمه لناشخص ما فكٌف سنعرف  xmlلمصفوفة من ملف 

فقط هً الصحٌحة و لهذا رغم  كل هذه القٌم تمثل أبعاد مصفوفات و لكن واحدة. ؟ 1×20أو  2×10أو  4×5

ٌمكننا  ا صارت اآلن على درجة من األهمٌة بحٌث الو لكنه" مهمة"أن قٌمة عدد االسطر و األعمدة لٌست 

حٌث ٌمكننا تقسٌم العدد الكلً على إحداهما لنحصل . تعرٌف مصفوفة إال منهما أو على األقل بواسطة احداهما

لن تكون قٌما للوسم مثل قٌم خالٌا المصفوفة بل ستكون  Rowsو  Colsو منه فقٌمة . الثانٌة على القٌمة 

 .المصفوفة عمل فً تعرٌف أبعادبارامٌترات تست
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بقً مشكل آخر بعد أن عرفنا ابعاد المصفوفة و هو هل تم التخزٌن سطرا بسطر أم عمودا بعمود؟ ألن القراءة 

الكتابة سٌؤدي بنا للحصول على مصفوفة ال تشبه أبدا المصفوفة التً قمنا بتخزٌنها و لهذا  بشكل ٌخالف طرٌقة

 .القراءة و الكتابةعن طرٌقة ٌلزمنا بارامٌتر ثالث ٌخبرنا 

ٍثال فْحِ ّحذد عشض اىدذٗه ٗ استفاعٔ ٗ حدٌ إغاسٓ ٗ ىُ٘ خيفيتٔ ٗ ىنِ  HTMLيَنِ اخز ٍثاه آخش ٍِ 

 .Tableتحفظ مباساٍيتشات في ٗسٌ اىدذٗه ( دين٘س)ٗ باىتاىي فاىقيٌ اىسابقة ٕي  األسطش ٕي اىََٖة 

 

 فكيف نحفظ قيم مثل الجداول؟  .xmlTextباستعمال تطرقنا من قبل لطريقة حفظ قيم بسيطة: س

مو اىقيٌ ٗ  ٍشحية يدب إظافة ٗسٌ سيعٌ فأٗه. حفظ اىدذاٗه ٗ اىقيٌ رات األّ٘اع اىَشمبة ينُ٘ عيٚ ٍشاحو: ج

 اىبسيطة أٗ اىَشمبة اىتي ت٘خذ في اىقيَة اىَشمبة ّعيف ٗسً٘ بسيطة بٖا اىقيٌ اىخصائص ٗ بعذٕا

 هل يمكن توضيح ذلك اكثر؟: س

 (بها قٌم ألعداد صحٌحة)خلٌة  N سأوضح أوال بالنسبة لجدول من: ج

 .اربطه و CreateElement بالدالة "maTable" أوال أضٌف وسما و أسمٌه مثال .1

 ٌلً ول سأفعل مامن اول خلٌة آلخر لٌة فً الجد For باستعمال حلقة .2

 maTable مع الوسم و أربطه CreateElement بالدالة "Cellule" أنشئ وسما و اسمٌه مثال . أ

 أنشأتهالذي  Cellule و اعطٌها قٌمة الخلٌة الحالٌة ثم اربطها بالوسم xmlText انشئ قٌمة . ب

 .آخرا

 ٌمكن تمثٌله فً جدول بهذه الطرٌقة ٌمكننً تخزٌن جدول باٌتات فأخزن ملف أو صورة أو أي شًء

 يدويا؟ و كيف لو أرت تخزين مصفوفة ذات بعدين: س

 3و سأتناول . نرٌد استعمال الحفظ بها لو أردنا تخزٌن مصفوفة ٌدوٌا فهناك طرق عدٌدة حسب الكٌفٌة التً: ج

 التالٌة هً مثالنا و لتكن المصفوفة. للتوضٌح حاالت كمثال
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 فً هذه الحالة ٌجب علٌنا. اول كٌفٌة هً حفظ المصفوفة بشكل سطر واحد: 

o  انشاء وسم جدٌد نسمٌه مثال"maMatrice" 

o نضٌف بارامٌترات بها عدد االسطر و عدد األعمدة و اتجاه القراءة و الكتابة 

o  ًفاصلة مثال-و نفصل بٌنها بالنقطة" نص"ثم نقوم بتخزٌن كل القٌم ف 

o ضع النص كقٌمة للوسمن. 

<maMatrice rows="3" cols="5" direction="byRow"> 
    0;13;4;12;10;10;9;3;19;7;3;81;6;5;15 
</maMatrice> 

 ه و هنا ٌجب علٌناثانً كٌفٌة و هً حفظ كل عنصر فً وسم خاص ب: 

o وسم جدٌد نسمٌه مثال  إنشاء"maMatrice" 

o  و عدد األعمدة و اتجاه القراءة و الكتابة األسطرنضٌف بارامٌترات بها عدد 

o  حلقتٌن )باستعمال حلقة تكرارٌة من أول خلٌة آلخر خلٌةfor  واحدة على األسطر و األخرى

 :نقوم بما ٌلً (ما حددناه فً برامٌتر االتجاهعلى األعمدة حسب 

  ننشئ وسم جدٌد و لٌكن اسمه"Cellule " و نربطه بالوسمmaMatrice 

  ننشئ قٌمة بها قٌمة الخلٌة الحالٌة و نربطها بالوسمCellue الذي أنشأناه آخرا. 

<maMatrice rows="3" cols="5" direction="byRow"> 
    <Cellule>0</Cellule> 
    <Cellule>13</Cellule> 
    <Cellule>4</Cellule> 
    <Cellule>12</Cellule> 
    <Cellule>10</Cellule> 
    <Cellule>10</Cellule> 
    <Cellule>9</Cellule> 
    <Cellule>3</Cellule> 
    <Cellule>19</Cellule> 
    <Cellule>7</Cellule> 
    <Cellule>3</Cellule> 
    <Cellule>81</Cellule> 
    <Cellule>6</Cellule> 
    <Cellule>5</Cellule> 
    <Cellule>15</Cellule> 
</maMatrice> 

 



 "جٌم... سٌن؟"سلسلة  [الثانيالجزء  XMLحول ]
 

 11  -منتدى لغات البرمجة -منتدٌات ستار تاٌمز

 و سأختار سطرا بسطر للمثال فسنقوم بما ٌلً. بعمود ثالث كٌفٌة و هً الحفظ سطرا بسطر أو عمودا: 

o وسم جدٌد نسمٌه مثال  إنشاء"maMatrice" 

o ًباستعمال حلقة تكرارٌة على االسطر نقوم بما ٌل: 

 وسم جدٌد نسمٌه مثال  ننشئ"Ligne " و نربطه بالوسمmaMatrice 

 (كل قٌمة مال طرٌقة دمج كل قٌم السطر فً نص أو ٌمكننا حفظ عٌمكننا اآلن است

 (منفصلة و هاته سأستعملها

 ًباستعمال حلقة تكرارٌة على كل قٌمة فً السطر نقوم بما ٌل: 

 وسما جدٌدا نسمٌه  ننشئCellule  و نربطه بالوسمLigne  آخرا أنشأتاهالذي . 

 قٌمة و نضع به قٌمة الخلٌة الحالٌة و نربطها بالوسم  ننشئCellule 

<maMatrice> 
    <Ligne> 
        <Cellule>0</Cellule> 
        <Cellule>13</Cellule> 
        <Cellule>4</Cellule> 
        <Cellule>12</Cellule> 
        <Cellule>10</Cellule> 
    </Ligne> 
    <Ligne> 
        <Cellule>10</Cellule> 
        <Cellule>9</Cellule> 
        <Cellule>3</Cellule> 
        <Cellule>19</Cellule> 
        <Cellule>7</Cellule> 
    </Ligne> 
    <Ligne> 
        <Cellule>3</Cellule> 
        <Cellule>81</Cellule> 
        <Cellule>6</Cellule> 
        <Cellule>5</Cellule> 
        <Cellule>15</Cellule> 
    </Ligne> 
</maMatrice> 

اختٌار  الٌدوٌة فاألحسن قراءةوم بالفلو كنا سنقتقنٌا . عمودا بعمود أٌضا بنفس الطرٌقة استعمال الحفظ ٌمكن 

ألن هذه الكٌفٌة تسمح لً بمعرفة عدد األسطر و األعمدة من البداٌة فأستطٌع مباشرة تعرٌف  الثانٌة الكٌفٌة

طالما أننً أعرف قٌم  لقراءة القٌم For تًطٌع استعمال حلقأبعاد المصفوفة عند التصرٌح بها كما أننً أست

 .التوقف للحلقة

  



 "جٌم... سٌن؟"سلسلة  [الثانيالجزء  XMLحول ]
 

 11  -منتدى لغات البرمجة -منتدٌات ستار تاٌمز

 ؟ CDATAفي ماذا يستعمل النوع: س

إضافتها هً كونها تستطٌع حفظ النص  و لكن السبب فً xmlText مثل قٌم قٌم هذا النوع هً قٌم نصٌة: ج

  .ترجمته تماما كما هو دون

 

 هل يمكن التوضيح اكثر؟: س

فإنه ٌستخرج الكلمات المحصورة بٌن  Parserف علٌه الـ هو ملف نصً و لكً ٌتعر xmlكما نعلم فالملف : ج

و غٌرها من  --! >و ٌستخرج أٌضا البارامٌترات و ٌتعرف على التعالٌق بـ  Elements لٌعتبرها< و > 

 .المفتاحٌة من القٌم الرموز التً تتٌح له فصل الكلمات 

كعنصر أو نرٌد حفظ صفحة  xmlتحتوي على وسوم كأن نرٌد حفظ ملف لكن ماذا لو أردنا تخزٌن جملة 

html حفظ أي شًء ٌكون فٌه وسوم أو بعض الرموز التً قد تكون رموز مفتاحٌة لـ  أو نرٌد. كعنصرxml .

الكلمات الحقا و بدل أن تكون نصا ستعتبر وسوم جدٌدة و سٌقع  فسٌتم ترجمة تلك xmlTextفلو حفظناها فً 

محتوى ترجمه كوسم مفتوح بٌنما ال ٌوجد  على الملف ككل و قد ٌصبح الملف خاطئا فً حال وجود تأثٌرها 

 .وسم ٌغلقه مثال

و ٌتم تولٌده بالعبارة  xmlCDataSessionو وسمه ٌدعى  CDATAلهذا السبب بالذات جاء النوع 

CreateCDataSession  حٌث ٌمكننا تخزٌن أي شًء به حتى لو كان نصا لملفxml و عند القراءة فإن . آخر

 .هذا الوسم و سٌعٌد المحتوى على أساس أنه نص لن ٌقوم بترجمة أي شًء داخل Parserالـ 

 

فً انتظار مالحظاتكم، مشاركاتكم و انتقاداتكم استودعكم هللا . إلى هنا نأتً لنهاٌة أول موضوع من السلسلة 

 بركاتهو السالم علٌكم و رحمة هللا و  الذي ال تضٌع ودائعه


